
 

UCHWAŁA NR XV/53/2020 

RADY MIEJSKIEJ W STOPNICY 

 

z dnia 31 grudnia 2020 r. 

 

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Stopnicy na 2021 rok 

  

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz § 43 Statutu Gminy Stopnica, stanowiącego 

załącznik do Uchwały Nr II/12/2018 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 10 grudnia 2018 r. 

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Stopnica (Dz. Urz. Woj. Święt. poz. 4419 ze zm.) 

Rada Miejska uchwala, co następuje: 

§ 1 

Przyjmuje się plan pracy Rady Miejskiej w Stopnicy na 2021 rok, w brzmieniu stanowiącym 

załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Stopnicy. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie 

 Zgodnie z § 43 Statutu Gminy Stopnica, stanowiącego załącznik do Uchwały 

Nr II/12/2018 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia 

Statutu Gminy Stopnica (Dz. Urz. Woj. Święt. poz. 4419 ze zm.) rada określa podstawowe 

kierunki działania na okres swojej kadencji. 

Wymienione w planie pracy tematy nie są jedynymi sprawami jakie zostaną podjęte przez Radę 

Miejską. 

 



Załącznik do uchwały  

Nr XV/53/2020 

        Rady Miejskiej w Stopnicy  

         z dnia 31 grudnia 2020 r. 

 

Plan pracy Rady Miejskiej w Stopnicy na 2021 rok 

 

Lp. Tematyka sesji 

Planowany 

termin 

posiedzenia 

1.  1. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania 

rodziny za 2020 rok oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją 

zadań. 

2. Przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na 2021 rok. 

3. Podjęcie uchwał zgodnie z porządkiem obrad. 

 

luty 

2.  1. Dokonanie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę 

sytuacji społecznej i demograficznej gminy Stopnica. 

2. Podjęcie uchwał zgodnie z porządkiem obrad. 

 

kwiecień 

3.  1. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji programu współpracy 

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku. 

2. Rozpatrzenie sprawozdań z realizacji gminnego programu profilaktyki 

i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania 

narkomanii w 2020 roku. 

3. Przedstawienie raportu o stanie gminy. 

4. Podjęcie uchwał zgodnie z porządkiem obrad. 

 

maj 

4.  1. Rozpatrzenie informacji o realizacji planu finansowego oraz 

sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej za 2020 rok. 

2. Rozpatrzenie informacji o stanie mienia komunalnego gminy według 

stanu na koniec 2020 roku. 

3. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem 

z wykonania budżetu gminy za 2020 rok.  

4. Debata nad raportem o stanie gminy za 2020 rok. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza za 2020 rok. 

6. Podjęcie uchwał zgodnie z porządkiem obrad. 

 

czerwiec 

5.  1. Rozpatrzenie informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa 

publicznego na terenie gminy. 

2. Podjęcie uchwał zgodnie z porządkiem obrad. 

 

wrzesień 



6.  
 

1. Rozpatrzenie informacji o: 

1) przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 roku; 

2) kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy 

za I półrocze 2021 roku; 

3) przebiegu wykonania planu finansowego przez samorządowe 

instytucje kultury; 

4) realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2020/2021; 

5) wynikach analizy oświadczeń majątkowych radnych; 

6) wynikach analizy oświadczeń majątkowych pracowników Urzędu 

Miasta i Gminy Stopnica i kierowników gminnych jednostek 

organizacyjnych. 

2. Podjęcie uchwał zgodnie z porządkiem obrad. 

 

październik 

7.  1. Przyjęcie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na 2022 rok. 

2. Podjęcie uchwał zgodnie z porządkiem obrad. 

 

listopad 

8.  1. Przyjęcie Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

2. Przyjęcie budżetu gminy na 2022 rok. 

3. Przyjęcie programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych na 2022 rok. 

4. Przyjęcie programu przeciwdziałania narkomanii na 2022 rok. 

5. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej na 2022 rok. 

6. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok. 

7. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) ustalenia ceny żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2022 rok; 

2) wysokości stawek podatków od nieruchomości i stawek podatków 

od środków transportowych na 2022 rok; 

8. Podjęcie uchwał zgodnie z porządkiem obrad. 

 

grudzień 

 

 


